
 ١ 

  الـــوجـــیــــــــــــز 
  في 

  أحـــكام الصـــــــــــــیام 
  
  
  تألیف

   
السید العالمة عبد اهللا بن محفوظ بن محمد الحـدَّاد باعلوي 

  الحسیني الحضرمي الشافعي
  )هـ١٤١٧ -١٣٤٢(

  
  

  
  اعتىن به

 علي حممد حسني العيدروس
  عفا اهللا عنه

  
  
 الناشر

 دار اإلمام الغزايل
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دار اإلمام الغزالي 

  
  

  

 
 com.hotmail@daralghazali
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  السید العالمة َعبد الّلھ بن محـفوظ بن ُمحـَمَّد الحدَّاد
ِحَمُھ اهللا َتَعالىَر
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  )هـ١٤١٧ -١٣٤٢(
 

 
 

 
  

  
 الناشر

  دار اإلمام الغزايل
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 تقديــــم

 

          






 

   

  
السید عبد اهللا بن محفوظ

 محمد الحداد بن          
الوجیز فيأحكام الصیام
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PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٧ 
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  ترجمة المؤلف
   محفوظ الحدادالسید العالمة عبد اهللا بن

  : اسمھ ومولده 
            







 
             


  :مشایخھ 
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  : حیاتھ العلمیة والعملیة 
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  :من أھم أعمالھ 
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  : مؤلفاتھ 




          
 

           



                                                


  




 


––
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–
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  :وفاتھ 
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  المــــقــدمــــــــــة
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_
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PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٢٥ 

  رمضان والصیام
  

   }      
{











        
  
  

  فضل صیام رمضان وقیامھ
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 –     


  

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٢٨ 


  الصیام والقرآن یشفعان
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  الترغیب في تفطیر الصائمین وما ورد
  في الدعاء لفاعلھ
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  التحذیر ِممَّا یؤثر على ثواب الصائمین
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  )٣(حقیقة الصیام

                                                
  

 




  


}{
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–




–– 
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}{


}

{



  

  النیة في الصیام
                                                                                                              


  
 

 
}{}{

}{
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  التخفیف عّمن أكل ناسیًا
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  شرائط الصوم
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  القيء للصائم
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  الصوم مع الجنابة






                                                
 


  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٤١ 











  


  

  المضمضة واالستنشاق للصائم
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  الكحل والحجامة للصائم
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  الرخصة في اإلفطار للمسافر والمریض والمرضع والحامل
  

}{
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:  
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  وجوب قضاء الفائت من رمضان قبل
  حلول رمضان آخر
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}{

  


  القضاء عن المیت
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  قیام رمضان   
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  عدد ركعات قیام رمضان
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PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٥٧ 
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  مـلـــحــــــــــق
  االعتــكــاف 

  :تعریفھ 
: االعتكاف لغة 


}{

}{
  : االعتكاف شرعًا 


  :دلیل مشروعیتھ 
        


        }    

{
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}         
{

  :  الحكمة من االعتكاف 
        


}

{
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  :مذاھب األئمة األربعة في بعض مسائلھ 
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  :شروط االعتكاف ومبطالتھ 
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 لیــلة القـــــــدر 
}


{



               


 }  {

  


  : وقتھا 
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  : قیامھا والدعاء فیھا 
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زكــــاة الفطـــر
  

  :تسمیتھا


  }
{

   


              



  :مشروعیتھا 
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  على من تجب ؟









      
  :مقدارھا 
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  :أنواع األقوات التي تجزيء في الفطرة 









   




                                                
،
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: وقتھا 
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  :لمن تدفع الزكاة 
        

}
{
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  املــــراجعثـبـت 
  

لإلمام أيب احلسنات  : األجوبة الفاضلة لألسئلة العشرة الكاملة -١
دار ) ٣ط(حممد عبد احلي اللكنوي ، حتقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة ، 

  ) .م ١٩٩٣   -هـ ١٤١٤(  القاهرة -السالم 
لإلمام حمي الدين أيب  :  األذكار املنتخبة من كالم سيد األبرار-٢

بن شرف النووي الدمشقي ، طبع بعناية حمي الدين الشامي ، زكريا حيىي 
  ) .م ١٩٩٤-هـ ١٤١٤( بريوت -مؤسسة الريان ) ٥ط(

 :  أسهل املدارك بشرح إرشاد السالك يف فقه اإلمام مالك-٣
  . بريوت -للشيخ أيب بكر بن حسن الكشناوي ، دار الفكر 

) ٣ط(ي ، للعالمة ظفر أمحد العثماين التهانو : إعالء السنن -٤
  ) .هـ١٤١٥( كراتشي -إدارة القران والعلوم اإلسالمية 

تأليف  :  أنوار السالك شرح عمدة السالك وعدة الناسك-٥
الشيخ حممد الزهري الغمراوي ، وعمدة السالك لإلمام أيب العباس أمحد 

  ) .م ١٩٩٣ -هـ ١٤١٣( دمشق -بن النقيب املصري ، دار الطباع 
لإلمام عالء الدين أيب بكر  : تيب الشرائع بدائع الصنائع يف تر-٦

  . بريوت -بن مسعود الكاساين ، صورته دار الكتب العلمية 
للشيخ سعيد بن حممد  :  بشرى الكرمي بشرح مسائل التعليم-٧

  ) .م ١٩٩٢ -هـ ١٤١٢( بريوت -باعشن ، دار الفكر 
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لإلمام جالل الدين  :  تدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي-٨
) ( ٢ط( القاهرة -الرمحن بن أيب بكر السيوطي ، دار التراث عبد 

  ) .م ١٩٧٢ -هـ ١٣٩٢
للحافظ أيب حممد زكي الدين عبد العظيم  :  الترغيب والترهيب-٩

 -دار احلديث ) ١ط(بن عبد القوي املنذري ، حتقيق أمين صاحل ، 
  ) .م ١٩٩٤ -هـ ١٤١٥(القاهرة 
علي بن حجر العسقالين للحافظ أمحد بن  : تقريب التهذيب -١٠

م ١٩٩٢ -هـ ١٤١٢(دار الرشيد ) ٤ط(، حتقيق الشيخ حممد عوامة ، 
. (  

للحافظ  : التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري -١١
أيب الفضل شهاب الدين أمحد بن علي بن حجر العسقالين ، حتقيق السيد 

  . القاهرة -عبد اهللا هاشم اليماين ، مكتبة القاهرة 
للقاضي أيب حممد عبد الوهاب  :  التلقني يف الفقه املالكي-١٢

 بريوت -البغدادي املالكي ، حتقيق حممد ثالث سعيد الغاين ، دار الفكر 
  ) .م ١٩٩٥ -هـ ١٤١٥(

للحافظ أيب عمر  :  التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد-١٣
، حتقيق مصطفى بن يوسف ابن عبد اهللا بن عبد الرب النمري األندلسي 

  .أمحد العلوي وحممد بن عبد الكبري البكري ، طبعة مصورة 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٧٨ 

للحافظ أمحد بن على بن حجر العسقالين  :  ذيب التهذيب-١٤
 -، مطبعة جملس دائرة املعارف النظامية باهلند ، صورته دار صادر 

  .بريوت 
لإلمام حممد بن حبان بن أمحد أيب حامت التميمي  :  الثقات-١٥

 مطبوعات دائرة املعارف العلمية العثمانية ، صورته دار الكتب -لبسيت ا
  . بريوت -العلمية 
للعالمة مشس الدين  :  حاشية الدسوقي على الشرح الكبري-١٦

 -حممد عرفة الدسوقي  والشرح الكبري لإلمام أمحد الدردير ، دار الفكر 
  .بريوت 
 : ى املنهاج حاشيتا قليويب وعمرية على شرح احمللي عل-١٧

تأليف اإلمامني شهاب الدين القليويب ، والشيخ عمرية ، على شرح 
اإلمام جالل الدين احمللي على منهاج الطالبني لإلمام النووي طبعة فيصل 

  . القاهرة -عيسى البايب احلليب 
للعالمة الشيخ أمحد املعروف بشاه ويل اهللا  :  حجة اهللا البالغة-١٨

  . القاهرة -ي ، صورته دار التراث بن عبد الرحيم  الدهلو
لإلمام أيب عبد اهللا حممد بن  :  رمحة األمة يف اختالف األئمة-١٩

عبد الرمحن الدمشقي العثماين ، حتقيق على الشرجبي ، وقاسم النوري ، 
  ) .م ١٩٩٤ -هـ ١٤١٤) ( ١ط( بريوت ، -مؤسسة الرسالة 
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لدين أيب زكريا لإلمام حمي ا :  روضة الطالبني وعمدة املفتني-٢٠
) ٣ط( بريوت ، -حيىي بن شرف النووي ، املكتب اإلسالمي 

  ) .م ١٩٩١ -هـ ١٤١٢(
لإلمام أيب عبد اهللا  حممد بن يزيد بن ماجه ،  :  سنن ابن ماجه-٢١

  . بريوت -حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي ، دار إحياء التراث العريب 
ن األشعث ، تعليق لإلمام أيب داود سليمان ب :  سنن أيب داود-٢٢

  . القاهرة -الشيخ حممد حمي الدين عبد احلميد ، املكتبة العصرية 
لإلمام أيب عيسى حممد بن عيسى بن سورة  :  سنن الترمذي-٢٣

  . القاهرة -الترمذي ، حتقيق أمحد شاكر ، طبع احلليب 
لإلمام على بن عمر الدارقطين ، بذيله  :  سنن الدارقطين-٢٤

على الدارقطين أليب الطيب حممد مشس احلق العظيم آبادي ، التعليق املغين 
  .مصورة ) م ١٩٩٣ -هـ ١٤١٣(  بريوت -عامل الكتب ) ٣ط(

لإلمام حممد بن عبد اهللا بن عبد الرمحن  :  سنن الدارمي-٢٥
     دمشق -دار القلم ) ٢ط(مصطفى ديب البغا ، . الدارمي ، حتقيق د

  ) .م ١٩٩٦ -هـ ١٤١٧(
لإلمام أمحد بن احلسني البيهقي ، طبع يف  : كربى السنن ال-٢٦
        -هـ ١٤١٣(  بريوت–صورته دار املعرفة  آباد باهلند ، حيدر

  ) .م ١٩٩٢
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 ٨٠ 

لإلمام أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب  :  سنن النسائي-٢٧
نشره مكتب ) ٣ط(النسائي ، حتقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة ، 

  ). م ١٩٩٤-هـ١٤١٤( حلب -املطبوعات اإلسالمية 
لإلمام أيب زكريا حيىي بن شرف الدين النووي ،  : شرح مسلم-٢٨

 -هـ ١٤١٥(  بريوت -دار املعرفة ) ٢ط(حتقيق خليل مأمون شيحا  
  ) .م ١٩٩٥
 : )اإلحسان بترتيب صحيح ابن حبان ( صحيح ابن حبان  -٢٩

ـُسيت أبو حامت التميمي ا، لإلمام حممد ابن حبان بن أمحد بن حبان  لبـ
) ١ط(السجستاين ، واإلحسان لألمري عالء الدين بن بلبان الفارسي ، 

  ) .هـ ١٤١٧( بريوت -دار الكتب العلمية 
للحافظ أيب بكر حممد بن إسحاق مب  : صحيح ابن خزمية -٣٠

املكتب ) ٢ط(خزمية النيسابوري ، حتقيق حممد مصطفى األعظمي ، 
  .) م ١٩٩٢ -هـ ١٤١٢( بريوت -اإلسالمي 
لإلمام أيب عبد اهللا حممد بن إمساعيل  :  صحيح البخاري-٣١

 -مصطفى ديب البغا ، دار ابن كثري . البخاري اجلعفي ، حتقيق  د
  ) . م ١٩٩٣ -هـ ١٤١٤) (٥ط(بريوت ، -دمشق 
لإلمام أيب احلسني مسلم بن احلجاج القشريي  :  صحيح مسلم-٣٢

 بريوت -دار الكتب العلمية النيسابوري ، حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي ، 
  ) .م ١٩٩٢ -هـ ١٤١٣(، مصورة عن طبعة عيسى احلليب 
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لإلمام أيب عمرو عثمان بن عبد الرمحن  : علوم احلديث -٣٣
 دمشق -نور الدين عتر ، دار الفكر . الشهرزوري ، حتقيق د

  ) .م ١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦(
شعيب لإلمام أيب عبد الرمحن أمحد بن  :  عمل اليوم والليلة-٣٤

 بريوت -مؤسسة الرسالة ) ٢ط(فاروق محادة ، . النسائي ، حتقيق د
  ) .م ١٩٨٥ -هـ ١٤٠٦(

للحافظ أمحد بن علي  :  فتح الباري بشرح صحيح البخاري-٣٥
 -هـ ١٤٠٧(  القاهرة -بن حجر العسقالين ، طبعة دار الريان للتراث 

  ) .م ١٩٨٦
 حنبل الشيـباين  الفتح الرباين لترتيب مسند اإلمام أمحد بن-٣٦

للشيخ أمحد : ، مع خمتصر شرحه بلوغ األماين من أسرار الفتح الرباين 
  . بريوت -بن الرمحن البنا ، صورته دار إحياء التراث العريب 

لإلمام أيب عبد اهللا حممد  :  فتح املغيث بشرح ألفية احلديث-٣٧
ام  نشرته دار اإلم-بن عبد الرمحن السخاوي حتقيق علي حسني علي 

  ) .م ١٩٩٢ -هـ ١٤١٢) (٢ط(الطربي 
لإلمام أيب شجاع شريويه بن  :  الفردوس مبأثور اخلطاب-٣٨

 بريوت -شهردار ابن شريويه الديلمي اهلمداين ، دار الكتب العلمية 
  ) .م ١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦) (١ط(
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 ٨٢ 

. تأليف د :  الفقه املنهجي على مذهب اإلمام الشافعي-٣٩
دار القلم ) ٢ط(غا ، وعلي الشرجبي ، مصطفى الب. مصطفى اخلن ، ود

  ) .م ١٩٩٦ -هـ ١٤١٦( بريوت -
للحافظ نور الدين على بن  :  كشف األستار عن زوائد البزار-٤٠

 -أيب بكر اهليثمي ، حتقيق حبيب الرمحن األعظمي مؤسسة الرسالة 
  .بريوت 
للعالمة عبد اهللا بن  :  كفاية الراغب شرح هداية الطالب-٤١

 باعلوي ، حتقيق السيد علوي بن حممد بلفقيه ، دار اهلجرة حسني بلفقيه
  ) .هـ ١٤١٢) (١ط(

للعالمة ابن منظور ، دار إحياء التراث العريب  :  لسان العرب-٤٢
  ) .م ١٩٩٣ -هـ ١٤١٣( مؤسسة التاريخ العريب  بريوت -

للحافظ نور الدين علي بن أيب  :  جممع الزوائد ومنبع الفوائد-٤٣
 -هـ ١٤٠٢(  بريوت -دار الكتاب العريب ) ٣ط(، بكر اهليثمي 

  ) .م ١٩٨٢
لإلمام أيب زكريا حمي الدين بن  : )شرح املهذب (  اموع -٤٤

  . جدة -شرف النووي  مكتبة اإلرشاد 
لإلمام أيب عبد اهللا حممد بن عبد  :  املستدرك على الصحيحني-٤٥

) م ١٩٧٨ -ـ ه١٣٩٨( بريوت -اهللا احلاكم النيسابوري ، دار الفكر 
  .مصورة عن الطبعة اهلندية 

  .لإلمام أيب عبد اهللا أمحد بن حنبل ، الطبعة امليمنية  :  املسند-٤٦
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 ٨٣ 

للحافظ سليمان بن داود بن  :  مسند أيب داود الطيالسي-٤٧
اجلارود الفارسي البصري الشهري بأيب داود الطيالسي ، صورته دار املعرفة 

  . بريوت -
لإلمام حمي السنة أيب حممد احلسني بن  : مصابيح السنة -٤٨

مسعود بن حممد الفراء البغوي حتقيق يوسف املرعشلي وحممد سليم 
  ) .م ١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧( بريوت -دار املعرفة ) ١ط(ومجال الذهيب ، 

للحافظ أيب بكر عبد الرزاق بن مهام الصنعاين ،  :  املصنف-٤٩
     بريوت -إلسالمي املكتب ا) ٢ط(حتقيق حبيب الرمحن األعظمي ، 

  ) .م ١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣(
لإلمام عبد اهللا بن حممد بن أيب شيبة الكويف ، حتقيق  :  املصنف-٥٠

  ) .م ١٩٩٤ -هـ ١٤١٤(سعيد اللحام ، دار الفكر 
للحافظ أيب القاسم سليمان بن أمحد  :  املعجم األوسط-٥١

اهيم ، دار الطرباين ، حتقيق طارق ابن عوض اهللا وعبد احملسن بن إبر
  ) .م ١٩٩٥ -هـ ١٤١٥( القاهرة -احلرمني 
للحافظ أيب القاسم سليمان بن أمحد الطرباين  :  املعجم الصغري-٥٢

  . بريوت -، دار الكتب العلمية 
للحافظ أيب القاسم سليمان بن أمحد الطرباين  :  املعجم الكبري-٥٣

 بريوت ، - دار إحياء التراث العريب) ٢ط(، حتقيق محدي عبد ايد ، 
من املعجم الكبري حتقيق محدي عبد ايد ) ١٣(وقطعة مطبوعة من اجلزء 

  ) م ١٩٩٤ -هـ ١٤١٥( الرياض -دار الصميعي ) ١ط(، 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٨٤ 

للحافظ  :  معرفة اخلصال املكفرة للذنوب املقدمة واملؤخرة-٥٤
) ١ط(أمحد ابن على ابن حجر العسقالين ، حتقيق جاسم الدوسري ، 

  ) م ١٩٩٠ -هـ ١٤١٠(دار البشائر 
لإلمام أيب حممد عبد اهللا بن أمحد بن قدامة املقدسي ،  :  املغين-٥٥

  . بريوت -ومعه الشرح الكبري ، طبع مصوراً بدار إحياء التراث العريب 
تأليف العالمة حممد  :  مغين احملتاج إىل معرفة ألفاظ املنهاج-٥٦

 - عن طبعة احلليب الشربيين اخلطيب ، صورته دار إحياء التراث العريب
  .بريوت 
للعالمة عبد اهللا  :  املقدمة احلضرمية يف فقه السادة الشافعية-٥٧

 جدة -دار املنهاج ) ١ط(بن  عبد الرمحن بافضل احلضرمي ، 
  ) .م ١٩٩٧-هـ ١٤١٧(

 دار -للشيخ حممد عليش  :  منح اجلليل على خمتصر خليل-٥٨
  ) .م ١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩( الفكر بريوت 

 -لإلمام مالك بن أنس ، حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي  : وطأ امل-٥٩
  . القاهرة -طبعة عيسى احلليب 

لإلمام عبد اهللا بن  : النصائح الدينية والوصايا اإلميانية -٦٠
 ) .م ١٩٩٢ -هـ ١٤١٣( جدة –دار الناشر ) ١ط(علوي احلداد  

  
  

*     *     * 
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 ٨٥ 

 
  فھرس الموضوعــــــات

  
 

                       الصفحة                                  املوضوع

  ٥................. ... .... ... ... ... ... ... ... ... ...تقدمي
  ٨ ......... ترمجة املؤلف السيد العالمة عبد اهللا بن حمفوظ احلداد

  ١٦................................. ............. ... ..املقدمة
  ١٧.......................فوائد الصيام ، وآدابهفضائل رمضان ، و
  ٢٤.................................... .. .....رمضان والصيام

  ٢٥.................. ............ ....فضل صيام رمضان وقيامه
  ٢٩) ....... ت ( يف احلديث هي زيادة مقبولة " وما تأخر " زيادة 

  ٢٩........ ......... .............. .. ..الصيام والقرآن يشفعان
  ٣٠....... ..الترغيب يف تفطري الصائمني وما ورد يف الدعاء لفاعله

  ٢٩.... ....... .......... ..التحذير مما يؤثر على ثواب الصائمني
  ٣١.......... .......... ................. .......حقيقة الصيام

  ٣١)....... .. ... ...........ت ( معىن الصوم يف اللغة والشرع 
  ٣٣-٣٢......... ............. بيان حكم احلقنة بأنواعها للصائم

  ٣٤.......... .......... ......... ..... .........النية يف الصيام
  ٣٦...... ........ ....................التخفيف عمن أكل ناسياً

  ٣٧............................... ....... .... ..شرائط الصوم
  ٣٧.......... ................ ..... ...........شرائط الوجوب
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 ٨٦ 

  ٣٨-٣٧.......... .......... ...... .............شرائط الصحة
  ٣٩.......... .......... ......... ... ............القيء للصائم

  ٤٠ .......... ...................... ..........الصوم مع اجلنابة
  ٤١ ................ .......... ..املضمضمة واالستنشاق للصائم

  ٤٢ .... ........... ........... .......الكحل واحلجامة للصائم
  ٤٣........ الرخصة يف اإلفطار للمسافر واملريض واملرضع واحلامل
  ٤٦..........وجوب قضاء الفائت من رمضان قبل حلول رمضان

  ٤٧.......... .......... .....................عن امليتالقضاء 
  ٤٩.......... ................................ ....قيام رمضان

  ٥١.......... .............. ........ عدد ركعات قيام رمضان
  بيان عدم صحة اإلنكـار على من صلى التراويح عشرين ركعة 

  ٥٢........................... )........................ت ( 
  ٥٥) ...........ت( كلمة جامعة يف املوضوع البن قدامة احلنبلي 

  ٥٩.......... .......... .... ............... ..........ملحق
  ٥٩.......... .......... .................... ......االعتكاف

  ٥٩... .................... .......... ............... .تعريفه
  ٥٩.... ....... .................... ..........دليل مشروعيته

  ٦٠...... ......... .......... ..........احلكمة من االعتكاف
  ٦١.......... ..........مذاهب األئمة األربعة يف بعض مسائله  

  ٦٢. .......... ....................شروط االعتكاف ومبطالته
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 ٨٧ 

  ٦٤.. .......... ............. .......... ..........لة القدرلي
  ٦٤.......... .......... ... ................ .......... وقتها

  ٦٦.......... ............ .......... ..... قيامها والدعاء فيها
  ٦٨..........  ................... .......... .....زكاة الفطر

  ٦٨.......... ............. .......... ..........  ..تسميتها 
  ٦٨.......... .......... .............. ....... .. مشروعيتها

  ٦٩.......... ...... ........................ ..على من جتب
  ٦٩.......... .......... ........................... مقدارها

  ٧١..... ... ... .........  الفطرةأنواع األقوات اليت جتزيء يف
  ٧٢.......... .......... ........................ .... وقتها

  ٧٣.... .......... ............... .......... ملن تدفع الزكاة
  ٧٤.................... ..................... ..آخر الكتاب 
  ٧٥. ..... . ............... ..... ..... ... ....ثبت املراجع

  ٨٤ .......... ..... ..... ....... ..... ..فهرس املوضوعات
*     *     *  
  مت الكتاب
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